RELATO REUNIÃO DO FÓRUM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CHAPECÓ
Data: 26 de Janeiro de 2021
Local: Mercado Público Municipal
Horário: 08h30min
PAUTA:
1.

Planejamento 2021;

2.

Eleição nova coordenação;

3.

Assuntos Gerais.

Item Assunto

Considerações

01

Kellen dá as boas-vindas à todos e inicia a apresentação individual de cada um. Após apresentados,

Planejamento 2021

Manuela compartilha com o grupo como foi pensado o planejamento para 2021. O planejamento foi
organizado

em

3

pontos principais:
CAPACITAÇÃO: Pensado para esse primeiro momento, capacitando os membros do fórum para
disseminação destas informações posteriormente. Programar talvez já para a próxima reunião
(fevereiro), utilizando-se o material feito para educação ambiental junto aos condomínios. Graciela,
do Departamento de Resíduos Sólidos da Prefeitura deve levantar a lista de condomínios que
apresentam mais problemas em relação a gestão de resíduos para compartilhar com o grupo e verificar
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o material da prefeitura sobre o tema para compartilhar e ajudarmos a divulgação. Kellen deve
confirmar se as reuniões de condomínios estão sendo realizadas frente a pandemia. Meta: 10
condomínios/ano. Levantada também a sugestão de cada membro levar a capacitação para dentro de
sua empresa ao longo de 2021.
EDUCAÇAÕ AMBIENTAL: Eliana e Graciela comentam sobre o bom retorno em relação às ações
realizadas junto aos condomínios e a iniciativa deveria permanecer. Sr. Balen propõe também a
divulgação dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) na fala. Manu e Kellen reforçam
que no material existente já contém as informações sobre o movimento. Graciela fica de verificar
empresas que tem demanda da ação para ir ao encontro colocação da Edinéia sobre as empresas do
segmento de alimentação, que se buscou o contato há alguns anos, também para discussão quanto a
gestão de resíduos de tais estabelecimentos. Marina sugere que o grupo ou individualmente se faça
visitas à associação de catadores de materiais recicláveis, ou mesmo à Reciclagem de Eletrônicos
Chapecó – REC para aprofundamentos dos conhecimentos de cada um. Manuela questiona educação
ambiental realizada em TOS em 2020 e como ficou essa questão. Kellen convida o membro do Fórum,
para capacitação dos demais membros quanto á Logística Reserva com foco nos acordos setoriais –
Capacitação prevista para Junho/2021. Luciana sugere que os condomínios possam se tornar
ecopontos. Manuela sugere levar a demanda para prefeitura.
EVENTO: Será mantida intenção de realização em Setembro/2021, e será aguardado andamento do
ano em relação a pandemia, para tomada de providencias.
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Kellen comenta que na próxima reunião deveremos realizar a eleição para nova coordenação do

02

Fórum de Resíduos Sólidos de Chapecó. A coordenação é composta por 4 entidades, e deve ser
renovada a cada 2 anos, sendo composta por:
Coordenação Geral;
Eleição nova
coordenação;

Coordenação Adjunta;
Secretário;
Secretário Adjunto;
Entidades devem pensar nos cargos e trazer proposições para próxima reunião.
Kellen vai verificar possibilidade de precisar trazer os termos de adesão somente as entidades que
houveram alteração nos membros participantes. Darcivana sugere assinatura do termo de adesão ou
documento oficial sempre que iniciar uma nova gestão.

03

Assuntos Gerais.

O calendário das reuniões está mantido para toda última terça-feira de cada mês. Próxima reunião
será realizada em 23/02/2021. Local a confirmar.
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ANEXO I
Figuras 1: Grupo participante da reunião do FRSC na data de 26 de Janeiro de 2021.
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PLANEJAMENTO DO FÓRUM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CHAPECÓ
REESTRUTURAR O FRSC
O QUE?

COMO

QUANDO

Fórum de Resíduos Sólidos de Chapecó – FRSC
E-mail: forumderesiduos@gmail.com | Telefone: 3321 8091

PORQUE

SITUAÇÃO

